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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as mulheres migrantes desempenham um papel importante no 
desenvolvimento das economias e dos mercados de trabalho nos países de emigração e de 
imigração; 

B. Considerando que as mulheres migrantes são as que mais sujeitas estão ao risco de 
discriminação, à falta de acesso aos serviços sociais e à proteção legal e estando expostas 
a abusos físicos, psicológicos, económicos e sexuais; 

1. Salienta a necessidade de aumentar a visibilidade dos direitos das mulheres migrantes nas 
políticas sociais, de imigração, de integração e de emprego da União; 

2. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem políticas sensíveis à questão 
do género que protejam os direitos humanos das mulheres migrantes, que garantam a 
igualdade de oportunidades no domínio do emprego e no acesso ao mercado de trabalho e 
que combatam e previnam o tráfico e a exploração sexual das mulheres;

3. Apela aos Estados-Membros para que desenvolvam e implementem medidas que 
promovam a integração harmoniosa e equitativa das mulheres migrantes, incluindo a 
aquisição de um estatuto legal, o reconhecimento dos seus níveis de qualificação e de 
educação, o acesso aos cuidados de saúde, à educação, à formação e às prestações de 
segurança social e à proteção oferecida pela legislação do trabalho, e que impliquem os 
sindicatos, as ONG e a sociedade civil na elaboração dessas medidas;

4. Apela aos Estados-Membros para que estabeleçam e promovam disposições jurídicas que 
tenham em conta as questões de género para regulamentar o recrutamento de 
trabalhadores migrantes, e facilitem o acesso das mulheres migrantes à informação sobre 
as formalidades legais e sobre a legislação laboral; 

5. Convida os Estados-Membros a desenvolverem sistemas eficientes de reconhecimento das 
qualificações obtidas em países terceiros, por forma a disponibilizar formações para 
colmatar as lacunas de competências, e a assegurarem o acesso das mulheres migrantes à 
formação profissional e à aprendizagem ao longo da vida, bem como a cursos de língua 
gratuitos;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem a proteção das mulheres 
migrantes contra todas as formas de abuso, de assédio e de discriminação.


